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Projeto Conviver promove 
passeio cultural com idosos

em Taubaté

O Projeto Conviver, desen-
volvido pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Inclu-
são Social de Taubaté, está 
promovendo um passeio 
cultural à cidade de São 
Luiz do Paraitinga, com 
os grupos de idosos parti-
cipantes. A atividade teve 
início no dia 15 de março 
e se estenderá até maio.
Os passeios culturais são 
uma forma de conhecer 
o patrimônio, resgatar 
culturas, costumes, tradi-
ções e crenças, mostrando 
os valores de cada cida-
de.  Em 2014 o passeio 
foi realizado em Taubaté, 
com visita à Casa do Figu-
reiro, Cristo Redentor e Par-
que do Itaim. Já em 2015, 
os idosos foram à 
Pindamonhangaba e co-
nheceram a história do 
Museu Histórico Pe-

dagógico D. Pedro & 
Dona Leopoldina e do 
Bosque da Princesa.
Atualmente são 1.200 
idosos que fazem par-
te do Projeto, inseridos 
em 24 grupos setoriais de 
convivência espalhados 
por diferentes bairros: 
Monção, Belém, Parque 
Ipanema, Vila São Geral-
do, Parque Sabará, Vila das 
Graças, Esplanada San-
ta Terezinha, São Pedro, 
Independência, Baronesa, 
Jardim das Nações, Jara-
guá Velho, Vila São Ge-
raldo, São Gonçalo, Vila 
Aparecida, Bairro Santa 
Fé, Parque São Luiz, São 
José Operário, Imaculada, 
Estiva, Vila Marli, Parque 
Urupês e Santa Tereza.
O Projeto Conviver 
também proporciona ao 
idoso acesso aos bene-

fícios e serviços socio-
assistenciais, eventos 
festivos, encontros, pa-
lestras; além das ativi-
dades que acontecem no 
Centro de Convivência 
da Vila Marli, como co-
ral, dança de salão, hidro-
ginástica e alongamento. 
As ações vi-
sam à integração e 
participação do idoso na 
sociedade, contribuindo 
para reverter à imagem cul-
tural do envelhecimento.
Para participar do 
Projeto Conviver o inte-
ressado deve procurar o 
CRAS (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) 
mais próximo do seu bairro 
ou região.  Atualmente são 
quatro unidades do CRAS 
no município: Bagé, 
Sabará/Mourisco, São 
Gonçalo e Santa Tereza.

Escola municipal celebra o 
Dia Mundial de  

Conscientização do Autismo 
em Pinda

A Escola Municipal Rachel 
de Aguiar Loberto, Vale 
das Acácias, convidou pais 
e alunos para “acenderem 
a luz azul” em prol ao Dia 
Mundial de Conscienti-
zação do Autismo, 02 de 
abril. Azul é a cor sím-
bolo da mobilização para 
a conscientização acerca 
do autismo, pois os casos 
são mais co-
muns em meninos.
Devido ao crescente nú-
mero de matrículas de 
alunos portadores de ne-
cessidades educacionais 
especiais nas escolas mu-
nicipais, as gestoras fo-
ram orientadas pela Se-

cretaria de Educação a dar 
uma atenção espe-
cial às datas dedicadas 
a conscientização so-
bre essas condições.
Desde o ano passado, a 
escola trabalha com um 
aluno diagnosticado com 
Transtorno do Espectro 
Autista, procurando traba-
lhar as diferenças conjun-
tamente com os professo-
res, funcionários e demais 
alunos. Com o lema “Dife-
rente é o mundo que que-
remos”, a unidade preten-
de levar a mensagem além 
dos limites da instituição.
O evento foi realizado 
pela primeira vez esse ano,

havendo grande aceitação 
por parte da comunidade 
escolar. Segundo uma das 
gestoras da unidade, não 
somente os alunos, como 
também seus responsá-
veis, utilizaram a cor azul 
no dia, em mobilização 
à importância da data.
 “Acreditamos que depois 
dos familiares, a escola 
tem papel fundamental 
na formação de valores 
dos seus educandos. Com 
esta atitude, almejamos 
que nossos alunos se-
jam capazes de respeitar 
as diferenças e o dife-
rente”, afirma a gestora.
Outras Matérias

Terapia Comunitária ajuda 
participantes a superar seus 

problemas em Pinda

O PSF Cidade Jardim 
realiza um grupo de Te-
rapia Comunitária toda 
terça-feira, às 13h30. Os 
encontros são abertos 
ao público e funcionam 
como um lugar de de-
sabafo para as pessoas.
No grupo, os participan-
tes trocam experiências, 
desabafam e encontram 
apoio dos outros parti-

cipantes, para conseguir 
entender e superar seus 
problemas. Existem algu-
mas regras durante a tera-
pia e as mais importantes 
são respeitar aquele que 
está falando e man-
ter o silêncio quando 
necessário. Nada do 
que é falado nesses en-
contros é divulgado.
“Depois que eu come-

cei a terapia, melhorei 
meus problemas para dor-
mir e isso está sendo óti-
mo”, afirma uma das par-
ticipantes, Joana da Silva.
Um objetivo do grupo é 
ajudar os participantes 
por meio da vocaliza-
ção dos problemas e 
assim ajudando a pes-
soa a criar uma solu-
ção para esse problema.

Novo Centro de Educação
Infantil beneficiará moradores
do Azeredo e região de Pinda

Moradores do Jardim Aze-
redo e região recebem, ofi-
cialmente, nesta semana o 
CMEI – Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
– “Maria Luiza Lima de 
Almeida”. O local, antiga-
mente denominado como 
creche, tem capacidade 
para atender até 120 crian-
ças, nos dois períodos.
O novo prédio foi cons-
truído com recursos 
próprios da administração 
municipal, num investi-

mento de R$1.390.392,43. 
Possui 781,26 m² de 
construção, com toda 
a estrutura necessária 
para receber as crianças.
O CMEI conta com sa-
las com solarium, fral-
dário, sala para repouso, 
pátio coberto e descober-
to, parque infantil, sani-
tários infantis e adultos, 
refeitório, sala multiu-
so, lactário, jardim, além 
de sala para pro-
fessores, para 

administração, almo-
xarifado, cozinha, des-
pensa, copa para fun-
cionários, vestiários 
feminino e masculino, 
lavanderia, área para 
carga e descar-
ga e estacionamento 
para visitantes com va-
gas para deficientes.
O novo CMEI está loca-
lizado na Avenida Silvino 
Lourenço de Faria, 70, Lo-
teamento Jardim Azeredo – 
Distrito de Moreira César.
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EXPEDIENTE

Centro de Saúde de
Tremembé registra 782

faltas em consultas
médicas no mês de março

A Secretaria de Saúde de 
Tremembé registrou mais 
um índice elevado de fal-
tas em consultas médi-
cas no mês de março de 
2016, foram 782 pessoas 
que faltaram e não avi-
saram.  A Prefeitura de 
Tremembé, atenta às fal-
tas em consultas especia-
lizadas, tomou algumas 
medidas com o intuito de 

melhorar esta situação. 
Uma delas foi a implan-
tação de um sistema via 
telefone, no qual um 
funcionário público en-
tra em contato com o 
paciente para confirmar 
a presença na consulta 
agendada, visando um 
melhor aproveitamen-
to das vagas disponíveis.
Se for faltar, desmarque 

no telefone 3607-1037.
Quando um 
munícipe desmarca sua 
consulta, automatica-
mente uma nova vaga 
é aberta e um novo pa-
ciente pode ser atendido. 
Acompanhe abaixo a ta-
bela completa somente 
do mês de março con-
tendo vagas disponi-
bilizadas e as faltas.
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Enfermeiros e vacinadores 
se preparam para a  

Campanha Nacional de  
Vacinação Contra a  
Influenza em Pinda

Focos de Aedes aegypti irão 
gerar multa para  

proprietários em Pinda

A Secretaria de Saúde re-
alizou, nesta semana, uma 
reunião com enfermeiros 
e vacinadores das Uni-
dades de Saúde, Hospital 
10 de Julho e Medicina 
Preventiva da Unimed. 
O objetivo foi falar sobre 
a 18ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação Contra 
a Influenza, que será re-
alizada no período de 30 
de abril até 20 de maio.
A reunião tratou questões 
como o procedimento 
adequado diante de sinto-
mas de Influenza, também 
conhecida como H1N1, 
quais orientações neces-
sárias ao paciente, como 
os profissionais podem 
se prevenir de contami-
nação, quem tem direito 
a vacina no setor públi-
co, entre outros tópicos 
pertinentes à Campanha.
No dia 30 de abril será re-
alizado o “Dia D”, onde 
além do atendimento nas 
salas de vacinação das 
Unidades de Saúde e do 

Os locais que apresenta-
rem focos do mosquito Ae-
des aegypti irão gerar mul-
tas para seus proprietários. 
A lei nº 5902, de 5 de abril 
de 2016, foi publicada nes-
ta quinta-feira (14), alte-
rando o artigo 13 da Lei nº 
5152, de 22 de dezembro 
de 2010, que dispõe sobre 
a instituição de medidas 
permanentes de comba-
te e prevenção à dengue, 
procedimentos de controle 
da doença e seus vetores 
e dá outras providências.
A proposta de modifica-
ção na legislação partiu 
do Departamento de Pro-
teção aos Riscos e Agra-
vos à Saúde da Prefeitu-
ra, devido ao aumento da 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, que trans-
mite a dengue, a febre chi-
kungunya e o zika vírus. 
A aprovação na Câmara 
Municipal foi realizada na 
sessão do dia 4 de abril. O 
decreto para regulamen-
tar a lei deverá ser publi-
cado na próxima semana. 
A partir dessa publicação, 
os agentes de controle 
de vetores, que fazem a 
vistoria nos imóveis, já 

Centro de Especialidades 
Médicas, também haverá a 
aplicação de vacina na pra-
ça Monsenhor Marcondes 
(Praça da Cascata), das 7h 
às 12h, e no shopping Pá-
tio Pinda, das 13h às 17h.
A Campanha Nacional visa 
atender a parte da popula-
ção considerada como gru-
po prioritário: diabéticos, 
idosos acima de 60 anos, 
crianças de 6 meses até 5 
anos, gestantes, mulheres 
em períodos pós parto até 
45 dias, portadores de tris-
somias (como a Síndrome 
de Down), profissionais da 
saúde, indígenas, obesos, 
população prisional, por-
tadores de doenças crô-
nicas e doenças que com-
prometam a imunidade.
No caso da necessidade da 
vacina por alguma doença, 
é necessário que o pacien-
te leve à sala de vacinação 
tanto a receita médica com 
o diagnóstico por escrito, 
como a receita com a me-
dicação utilizada, ambas 

poderão iniciar os 
p r o c e d i m e n t o s .
Se constatados criadouros 
em uma residência, o pro-
prietário receberá uma no-
tificação oficial com prazo 
de 24 horas para tomar 
as devidas providências. 
Em caso de não cumpri-
mento com as obrigações 
impostas pela notifica-
ção, é expedida multa, de 
acordo com o grau da in-
fração. A arrecadação das 
multas é destinada aos 
cofres públicos, à pasta 
da Secretaria de Saúde.
Graus de infração
Para casos de infrações 
leves, quando é detectada 
a existência de um a três 
focos do mosquito, a mul-
ta é de cinco UFMPs (Uni-
dades fiscais do município 
de Pindamonhangaba – 
que, em 14 de abril estava 
a R$ 82,54), equivalendo 
a R$ 412,70. As infrações 
médias, com quatro a seis 
focos, geram multa de 10 
UFMPs, ou R$ 825,40. As 
infrações graves, quan-
do encontrados de sete a 
nove focos, causam multa 
de 15 UFMPs, equivalentes 
a R$ 1238,10. E as multas 

datadas este ano. No caso 
dos profissionais da saúde, 
é necessário comprovar a 
função de alguma forma, 
como com a apresenta-
ção do holerite. Gestantes 
e pós-parto também ne-
cessitam de comprovan-
te médico da condição.
É importante ressaltar 
que a vacina é segura, 
apresentando índices bai-
xos de reações mínimas, 
como febre e dores de ca-
beça, além de não indu-
zir o paciente a ter gripe. 
As contra indicações são 
apenas para pessoas que 
já apresentaram reações 
graves à vacina anterior-
mente, além de reações 
alérgicas a ovo de galinha. 
Quem no momento apre-
senta um quadro de doen-
ça febril, é recomendado 
que se espere o período 
de febre passar. Pin-
damonhangaba não 
apresenta nenhum caso 
confirmado da do-
ença até o momento.

gravíssimas, quando são 
encontrados dez ou mais 
focos, geram multa de 
20 UFMPs, que equi-
valem a R$ 1650,80.
“Essa proposta de mudan-
ça na legislação, colocan-
do esses valores, não foi 
elaborada pela questão 
arrecadatória, e sim para 
inibir os moradores para 
que eles possam se cons-
cientizar dos riscos que os 
criadouros oferecem”, ex-
plicou o diretor do Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde.
D e n ú n c i a
Além das vistorias reali-
zadas pelos agentes, tam-
bém poderá ser realizada 
a denúncia de focos do 
mosquito, por meio do 
site da Prefeitura (clican-
do no banner da campa-
nha) ou telefones da Ou-
vidoria: 3644-5651 ou 52.
Até o dia 12 de abril, 
Pindamonhangaba con-
tava com 277 casos de 
dengue. A atualização dos
 números é realizada to-
das as sextas-feiras, e 
pode ser conferida no 
site www.pindamonhan-
gaba . sp .gov.b r / aedesUnidades educacionais  

recebem serviço de roçada
em Pindamonhagaba

Limpeza de vegetação
continua no anel viário
em Pindamonhangaba

Todas as unidades edu-
cacionais municipais de 
Pindamonhangaba es-
tão recebendo os servi-
ços de capina, roçada 
e retirada de vegetação, 
desde o dia 5 de abril.
Escolas, centros mu-

As equipes terceirizadas 
pela Prefeitura continuam 
realizando a capina, roça-
da e limpeza de vegetação 
ao longo do anel viário. 
Na última semana, o cor-
te de vegetação foi feito 
no trecho entre a Câmara 
Municipal até a rotatória 
Mazzaropi, no Socorro e, 
de lá, pelo anel viário até 
a rotatória João do Pulo.
Nesta semana, o serviço 
foi reiniciado pelas pro-

nicipais de educação 
infantil (antigas cre-
ches) e NAP (Núcleo de 
Apoio Psicopedagógico) 
estão recebendo o servi-
ço. A programação prio-
rizou as unidades que 
contam com maior 

ximidades do bairro Mo-
rumbi e no final desta se-
mana chegou à rotatória 
próxima ao ribeirão do 
Curtume. De lá, a equipe 
seguirá novamente pelo 
anel viário, até chegar na 
rotatória João do Pulo.
Diversas equipes estão es-
palhadas por todos os bair-
ros da cidade realizando 
esses serviços ininterrup-
tamente, aproveitando este 
período de seca. Importan-

área verde, mas to-
das serão atendidas.
Nesta semana, a equipe 
terceirizada pela Prefeitu-
ra passou pelo NAP Bela 
Vista e escola munici-
pal Prof. Moacyr de Al-
meida, no mesmo bairro. 

te destacar que o trecho 
entre o Morumbi e o pedá-
gio municipal é de respon-
sabilidade do DER, pois 
se trata de rodovia estadu-
al, tendo a Prefeitura co-
brado a limpeza diversas 
vezes e, por fim, realizan-
do ela própria o serviço. 
Com a iniciativa, a Pre-
feitura colabora para a 
segurança dos pedestres 
e veículos, além de dei-
xar a cidade mais bonita. 
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Secretaria de Educação  
promoveu II Semana do  
Voluntário de Tremembé

Na semana de 21 a 25 de 
março as escolas munici-
pais de Tremembé recebe-
ram, com muito carinho, 
pessoas da comunidade 
que se propuseram a se-
rem os voluntários da es-
cola.  São os parceiros 
da comunidade que fize-
ram, fazem e farão toda 
diferença no dia a dia 
da Educação da cidade.
Esse já o segundo ano 
do projeto “Seja um Vo-
luntário na Escola –  de 
mãos dadas nossos alunos 
vão mais longe!”. Com 
o objetivo de comparti-
lhar essa grande missão, 
que é construir o futuro 
de nossos alunos, com as 
famílias e as pessoas da 
comunidade, a Secretaria 
de Educação propôs con-
vidar que tivesse tempo 
disponível para partici-
par das ações da escola.
“Os voluntários foram 
aparecendo aos poucos e 
foram criando laços com 
as escolas de Tremem-
bé. A campanha passou a 
ser bem divulgada e logo 
nosso município virou 
referência de uma Edu-
cação aberta ao Volun-
tariado. Com frequência 
recebemos pessoas que-
rendo compartilhar tem-
po, habilidades e talentos 

com nossos alunos”, con-
ta Fernanda de Morais 
Zanitti, coordenadora na 
Secretaria de Educação.
Durante a semana foram 
desenvolvidas ações que 
ampliassem a relação com 
a comunidade, visando 
estreitar as relações e, 
também, conscientizar da 
importância do trabalho 
voluntário para efetivar 
a escola como uma Co-
munidade de Aprendiza-
gem. As escolas fizeram 
contato com antigos vo-
luntários e convite para 
novos colaboradores.
No total, tivemos a partici-
pação de 150 voluntários 
que estiveram presentes 
nas ações e saíram felizes, 
acarinhados pela equipe 
escolar e pelos alunos. Os 
voluntários participaram 
de Grupos Interativos, Co-
missões Mista e grêmios 
escolares, fizeram bazar da 
Pechincha, cafés e piqueni-
ques, contação de histórias 
e atividades recreativas.
Muitos pais se dispuseram 
a auxiliar em pequenos re-
paros, em pinturas de ban-
cos de pátio, encapar livros, 
preparação da terras para 
hora e jardim, entre outros.
Devido a coincidência 
de datas comemorativas, 
muitas escolas, principal-

mente da Educação Infan-
til, aproveitaram o público 
e as visitas e fizeram ati-
vidades como confecção 
de ovos de Páscoa, distri-
buição de bombom, bolos 
de chocolate, montagem 
de lembrança de páscoa, 
ações muito bem recebi-
da pelas crianças e que 
contou com brincadeiras 
e contação de histórias.
Para a equipe gestora da 
escola EMEF Comen-
dador Teixeira Pombo, 
a semana foi muito im-
portante para escola:
 “Acreditamos que a ação, 
além de motivadoras, des-
pertou o interesse da par-
ticipação dos voluntários 
e de sua importância para 
realização das atividades 
e tomadas de decisão das 
ações de nossa escola. To-
dos foram convidados a 
retornarem a nossa escola 
para decidirmos em con-
junto as metas para 2016. O 
que cria uma aproximação 
maior da comunidade”.
A campanha continua o 
ano todo e quem quiser ser 
um voluntário das escolas 
de Tremembé pode pro-
curar a Secretaria de Edu-
cação pelos telefones 12- 
3672 2537/ 12- 3674 2145 
ou procurar as secretarias 
das escolas municipais.

CPIC convida população 
para Roda de Estudo de 

Plantas em Pinda

 A equipe do CPIC - Cen-
tro de Práticas Integradas 
e Complementares - con-
vida a comunidade para 
a REP - Roda de Estudo 
de Plantas - com a te-
mática de saúde bucal. 
Serão explicadas quais 
plantas são úteis para 
a manutenção da 

saúde bucal e suas 
funções medicinais. Esse 
estudo vai acontecer no 
dia 25 de abril, às 14 horas, 
na sede do CPIC, na Av. 
Albuquerque Lins, 245.
Essa roda de estudo tem 
o objetivo de disseminar 
e orientar o uso de plan-
tas medicinais como com-

plemento na manutenção 
da saúde, realizar uma tro-
ca entre os saberes científi-
co e popular e ensinar a me-
lhor utilização das plantas.
A REP é aberta ao pú-
blico e é voltada aos 
profissionais de saúde, 
entidades e munícipes 
interessados no tema.

Bairro das Campinas recebe 
obras de reforma da

unidade de saúde em Pinda
Moradores do Bairro das 
Campinas recebem, nesta 
semana, as obras de refor-
ma da ESF – Estratégia de 
Saúde da Família – “Dr. Ve-
rilson Campos Delgado”.  
A ESF do bairro foi be-
neficiada com um con-
vênio entre a Prefeitura e 
a Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, no 
valor de R$172.490,89, 

para a reforma.  
O prédio foi inaugurado em 
1981, recebeu a denomi-
nação em homenagem ao  
Dr. Verilson em 1996 e, em 
2003 recebeu sua primei-
ra reforma e ampliação.
Com a reforma atual, se-
rão entregues adequação 
de sanitários com aces-
sibilidade, rampas de 
acessibilidade ao prédio, 

pintura interna e exter-
na, troca de piso, troca de  
alambrado por grades 
e portões na área exter-
na do prédio além de 
criação de um espaço  
para farmácia e cober-
tura da parte externa, 
entre outras melhorias.
A ESF do Bairro das Cam-
pinas fica na Estrada Mu-
nicipal do Goiabal, s/n.

Atletas de Taubaté se
destacam no Circuito Paulista 

e na Copa São Paulo
para deficientes visuais

Paratletas de Taubaté 
conquistaram bons resul-
tados no Circuito Paulis-
ta e na Copa São Paulo 
de Atletismo para de-
ficientes visuais neste 
sábado, 16 de 
abril, em Cubatão.
Confira os resultados:
Circuito Paulista de Atle-
tismo para Deficientes 
Visuais, que faz par-
te da etapa Copa São 
Paulo de Atletismo.
Flavia Cristina 
mota (classe F11)
1º lugar no lança-
mento de dardo, com 
a marca de 17,19 m.
2º lugar no arremesso de 
peso, com a marca de 6,35m.
Silvio benedito lei-

te (classe T11) e seu 
guia José Luiz da costa
2º lugar nos 800m com 
o tempo de 3’00”74
1º lugar nos 1500m com 
o tempo de 6’39”59
Copa São Pau-
lo de Atletismo.
Aberto São Paulo de 
Atletismo – Def. Físicos
Márcio Dellafi-
na (classe F40)
1º Lugar no lança-
mento do Dardo, com 
a marca de 16,55m
Luiz Henrique 
Lica (classe F57)
2º lugar no arremesso de 
peso, com a marca de 9,76m.
2º Lugar no lança-
mento de Dardo, com 
a marca de 26,72m.

Cláudio silva 
melo (classe F57)
4º lugar no arremesso de 
peso, com a marca de 7,44m.
2º Lugar no lança-
mento de Dardo, com 
a marca de 20,15m.
Welton Machado da 
Silva (classe F57)
6º lugar no arremesso 
de peso, com a 
marca de 5,90m.
6º Lugar no lança-
mento de Dardo, com 
a marca de 15,80m.
Alexandre dos santos 
Castilho. (Classe F55)
2º lugar no arremesso de 
peso, com a marca de 6,62m.
3º Lugar no lança-
mento de Dardo, com 
a marca de 20,40m.

Vacina DTP acelular tem 
estoque reduzido em 

Taubaté
A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté alerta 
para a redução nos estoques 
da vacina DTP acelular. 
A vacina é oferecida gra-
tuitamente na rede pública 
de saúde para gestantes 
e protege contra a difteria, 
o tétano e a coqueluche.
Ainda não há uma 

previsão de data 
para o envio de no-
vos lotes por parte da 
Secretaria de Estado 
da Saúde e de quan-
do os estoques de-
vem ser normalizados.
Esta vacina está em 
falta nos Pamos (Pos-
to de Atendimento Mé-

dico e Odontológico) 
Independência, Três Ma-
rias 1 e Quiririm.  Quem 
precisar da vacina pode 
procurar em outras unida-
des de saúde do município.
Informações podem 
ser obtidas na Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té pelo telefone 3629-6232.


